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LANSAREA WEBSITE-ULUI ABUSED NO MORE
“SAFEGUARDING YOUTH AND EMPOWERING
PROFESSIONALS”
Proiectul “Abused No More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals” finanţat prin programul
Erasmus+ anunţă lansarea platformei web www.abusednomore.org. Noua platformă va deservi obiectivele
unei initiaţive pan-europene cu o durată de 3 ani realizată de tineri pentru tineri ce îşi propune abordarea
lacunelor existente în furnizarea de educație juridică pentru femeile tinere aparţinând minorităţilor etnice
afectate de violența de gen (GBV), inclusiv mutilare genitală (MGF), viol și căsătoria forțată.
Aceasta platformă web este interactivă şi va cuprinde știri, bloguri, rezultatele proiectului și informaţii
actualizate, cum ar fi rapoarte, sinteze de politici, precum și oportunități de colaborare, anunțuri de
evenimente, ateliere de lucru şi sesiuni de formare.
Dr. Theo Gavrielides, Fondator si Director IARS și Coordonator al Proiectului , a declarat : „Suntem foarte
încântaţi de lansarea aceastei platforme web atât de necesară. Femeile migrante tinere, în special cele din
comunitățile marginalizate, sunt adesea victime ale discriminării multiple atât pe motive de rasă cât și de gen.
Îmbunătăţind cunoștințele acestora asupra drepturile lor legale, le vom ajuta să depășească provocările cu
care se confruntă şi vom îmbunătăți calitatea vieții lor . Sperăm că această platformă se va dovedi a fi o resursă
utilă atât pentru tinerii cât și pentru profesioniștii din întreaga Europă .”
Platforma pune la dispoziţia profesioniștilor și tinerilor o serie de informaţii şi resurse ce pot fi accesate
gratuit, precum şi instrumente adaptate de formare online. Scopul acestor instrumente constă în
îmbunătăţirea capacităţii profesioniștilor de a relaţiona cu femeile tinere migrante aflate în situaţii de
vulnerabilitate care au experimentat diverse forme ale violenței de gen și abuzuri.
Site-ul va facilita, de asemenea, dezvoltarea unei reţele pan- europeane ce va reuni actori cheie în
domeniu, cercetători, profesionişti în domeniul tineretului, decidenţi politici şi tineri, oferind un spaţiu
online destinat dezbaterilor, schuimbului de experienţă şi de resurse şi promovând, astfel, dezvoltarea de
parteneriate strategice şi participarea la procesul de învăţare.

Proiectul este implemetnat de IARS International Institute în parteneriat cu patru organizaţii
europene, şi anume Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polonia), KISA - Action for Equality,
Support, Antiracism (Cipru), Anziani e non solo (Italia) și Asociaţia Romanian – U.S. Alumni
Association (România). În prezent, se derulează prima etapă a proiectului ce vizează implicarea
activă a lucrătorilor de tineret și a tinerilor cu experiențe relevante în realizarea unei cercetări
asupra cunoştiinţelor juridice în materie de discrimiare şi abuz ale tinerilor imigranţi din ţarile
partenere aflaţi în risc de excludere socială.
Dacă sunteţi interesat(ă) să participaţi in proiectul de cercetare, vă rugăm să ne contactaţi pe
adresa romanianusalumni@gmail.com

NOTES TO EDITORS
• Pentru a afla mai multe informaţii despre proiectul Abused No More şi despre modalităţile de
implicare, vă invitam să accesaţi link-ul http://www.abusednomore.org/about-the-project/ sau
să contactaţi coordonatorul proiectului Dr. Theo Gavrielides: T.Gavrielides@iars.org.uk
• Pentru a vă alătura reţelei pan-europene Abused No More vă invităm să accesaţi link-ul http://
www.abusednomore.org/join-our-network/
• Proiectul Abused No More este co-finanţat de Comisia Europeană prin Acordul de finanţare
2015-1-UK01-KA205-012555
• Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa dnei. Andriana Ntziadima – IARS Communications and Youth Projects Manager, a.ntziadima@iars.org.uk, 0044(0)2070644380
Mobil: 07931596900

DESPRE IARS INTERNATIONAL INSTITUTE
IARS International Institute este o organizaţie non-guvernamentală de şi pentru tineret cu misiunea de a oferi tuturor şansa de a contribui la crearea unei societăţi mai
sigure, mai echitabile și mai incluzive. În ultimii 10 ani ,
Institutul a devenit un centru de referinţă pentru funizarea de suport științific necesar celor mai noi abordări în
educație, cercetare, politici publice şi crearea de reţele la
nivel local, naţional şi internaţional. Activitatea se axează
pe capacitarea comunităților marginalizate prin servicii
de asistenţă directă şi oferirea de suport altor organizaţii
pentru a-şi atinge obiectivele, măsura şi îmbunătăţi impactul activităţilor lor.
IARS este un expert internațional în justiția penală, justiția
restaurativă, drepturile omului și cetățenie incluzivă, servicii publice și de cercetare cu şi pentru tineri. Pentru a afla
mai multe despre IARS International Institute vă rugăm să
urmați link-ul www.iars.org.uk
Detalii de contact:
+44(0)2070644380,
Mob: 07833224442,
contact@iars.org.uk
Facebook: https://www.facebook.com/IARSCommunity
Twitter: http://twitter.com/_IARS_

